
Vážení spoluobčané, zahájili jsme 
nový rok 2016. Pokaždé, když nový 
rok začíná, cítíme určité napětí 
a zároveň očekávání, jaký tento rok 
bude. Různí prognostici, jasnovidci 
či vědmy se předhánějí v tom, aby 
nám předpověděli, co se zaručeně 
v tom novém roce stane a jaký sku-
tečně bude. Bohužel nebo právě bo-
hudík jsou to většinou jen obecné 
polemiky, které bychom v určité po-
době zvládli i my sami. A že budouc-
nost neznáme, je to tak asi lepší. Co 
však určitě můžeme udělat je to, že 
každý z nás podle svých možnos-
tí přiloží ruku k dílu, jak v oblasti 
pracovní, tak i v oblasti vzájemných 
vztahů ve svých rodinách, v zaměst-
nání nebo v obci. Tímto způsobem 
určitě můžeme pozitivně ovlivnit 
vývoj událostí v novém roce, ales-
poň ve svém nejbližším okolí. 

Jaké aktivity připravuje obec 
v roce 2016, samozřejmě víme. 
Zastupitelstvo obce na svém po-
sledním jednání v roce 2015 (dne 
15. prosince 2015) mimo jiné 
schválilo rozpočet obce na rok 2016 
i Akční plán obce Kunčice p. O. na 
rok 2016. Tyto dokumenty jsou uve-
deny v dalších textech Obecních no-
vin. Jen bych chtěl zdůraznit, že za-
stupitelstvo obce po letech odkladu 
zahájilo přípravu Architektonicko 
– urbanistické soutěže centra obce. 
Naším záměrem je, aby se do prů-
běhu přípravy projektu centra obce 
také zapojili občané obce na zákla-
dě výzvy obecního úřadu a mohli 
tak ovlivnit jeho podobu. 

Ještě jednou přeji všem úspěšný 
a pohodový rok 2016.      

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Slovo starostyCo se podařilo v roce 2015, 
záměry obce pro rok 2016

ročník XXVI. číslo 01/2016 Zdarma

Rok 2015
Na III. zasedání zastupitelstva obce 

dne 12. 3. 2015 byl schválen Plán roz-
voje obce Kunčice pod Ondřejníkem 
pro období 2015 – 2018:„Akční plán“ 
na rok 2015 podle priorit. Tento plán 
je upřesňován schválením inancová-
ní akcí pro každý konkrétní kalendářní 
rok, většinou seřazených podle priorit, 
s ohledem na inanční možnosti obce. 
Akční plán není dogmatem, zastupi-
telstvo obce jej může v průběhu roku 
měnit podle aktuálních potřeb obce.

Všechny schválené investiční akce 
z Akčního plánu na rok 2015 se po-
dařilo v daném v roce realizovat. Jed-
na z menších plánovaných investic 
a projektů – demolice garáže v areálu 
pily – nebyla realizována, je zařazena 
mezi připravovaný projekt „Sběrný 
dvůr v areálu pily/demolice garáže 

pily“ – možnost žádat o dotaci OPŽP. 
Dále uvádím přehled realizovaných 
a dokončených investičních akcí v roce 
2015 včetně vynaložených inančních 
prostředků (uvedeny jsou částky z in-
ventarizace majetku obce).
1. Dostavba splaškové kanalizace – „vý-

chodní část“ – proběhla dostavba 
splaškové kanalizace v horní čás-
ti obce včetně plánované opravy 
obecních komunikací po kanali-
zaci – akce byla dokončena zhru-
ba v polovině roku 2015 v částce 
52 182 549,32 Kč (z toho v roce 
2015 v částce 25 311 858,50 Kč), 
dotace v roce 2015 z OPŽP byla ve 
výši 10 641 0489, 12 Kč. Zbylá část 
byla inancována z rozpočtu obce.

2. Oprava komunikací po stavbě kana-
lizace – viz bod 1. 

(pokračování na str. 4)
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Zastupitelstvo obce Kunčice pod 
Ondřejníkem na svém IX. zasedání 
konaném dne 15. 12. 2015 schválilo:
• úpravu rozpočtu obce č. 10/2015 
• Program rozvoje obce Kunčice pod 

Ondřejníkem: „Akční plán“ na rok 
2016 (podrobněji na straně 7)

• rozpočet obce Kunčice pod Ondřej-
níkem na rok 2016: 

 příjmy: 33 148 200,- Kč, 
 výdaje: 31 124 900,- Kč,  
 inancování: -2 023 300,- Kč
• O b e c n ě  z á v a z n o u  v y h l á š k u 

č. 2/2015 Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpa-
dů v navrženém znění (podrobněji 
na straně 7)

• Smlouvu o právu provést stav-
bu mezi Obcí Kunčice p. O., IČ: 
00296856 a irmou U malířů s.r.o., 
IČ: 256 73 513, Maltézské náměstí 
291/11, Praha (pro stavbu kanali-
zace u Huťařství)  

• příspěvek Obce Kunčice pod On-
dřejníkem pro úspěšné žadate-
le projek tu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ (v rám-

ci Operačního programu Život-
ní prostředí 2014-2020), ve výši 
5 000,- Kč na jednoho žada-
tele ,  celkově však maximálně 
250 000,- Kč. ZO zároveň schváli-
lo Smlouvu o spolupráci při rea-
lizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ mezi 
Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Moravskoslezským krajem. Před-
měteme této smlouvy je závazek 
spolu inancování  výměny kotlů 
(viz výše). (podrobněji na straně 7)

Zápis ze zasedání zastupitelstva 
obce je k nahlédnutí na obecním úřa-
dě. Kompletní znění usnesení nalezne-
te také na webu obce na úřední desce 
nebo na http://www.kuncicepo.cz/
usneseni-zastupitelstva-2014-2018 .

Rada Obce Kunčice pod Ondřejní-
kem na svých jednáních v listopadu 
a prosinci projednala a schválila:
• Smlouv u o uzav ření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV. – 12 – 8011608, 
„Kunčice p. O Poloch kNN“ IV – 12 
– 8011608/2 mezi Obcí Kunčice 
pod Ondřejníkem a ČEZ Distri-
buce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02

• Smlouvu o spolupráci při podpoře 
cestovního ruchu a propagaci tu-
ristické oblasti Beskydy – Valašsko 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejníkem 
a Destinačním managementem tu-
ristické oblasti Beskydy – Valašsko, 
o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 
738 01 Frýdek – Místek. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí příspěvku 
ve výši 25 000,- Kč do Fondu ces-
tovního ruchu TO Beskydy – Valaš-
sko. Peníze budou mimo jiné vyu-
žity na tvorbu propagačních mate-
riálů.

• Dodatek č.4 ke Smlouvě o úhradě 
inančního podílu na pořízení mo-

vitých věcí a služeb s tímto sou-
visejících z projektu Přeshraniční 
spolupráce v regionu Frýdlantsko 
– Horné Kysuce ze dne 20. 5. 2011 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a Městem Frýdlant nad Ostra-
vicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostra-
vicí. Předmětem jsou náklady na 
administraci a technickou správu 

komunikačního systému za obdo-
bí 2014 ve výši 21 235,50 Kč.

• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 22. 7. 2015 č. 304-PePo/2015 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a irmou Josef Kleinwächter, 
Čajkovského 1511, 73801 Frýdek – 
Místek, IČ 12643441. Dodatku č.2 
je stanovení harmonogramu časo-
vý harmonogram gra ického zpra-
cování a tisku Obecních novin pro 
rok 2016.

• Dohodu o ukončení Smlouvy o ná-
jmu pozemku mezi Obcí Kunčice 
p.O. a Romanem Řezníčkem. Nájem 
bude ukončen ke dni 31.12.2015. 

• přijetí účelových darů pro ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského: ( inančního 
daru v hodnotě 4 000,- Kč a věcné-
ho daru (teploměr a kostkoviště) 
v přibližné hodnotě cca 10 000,- Kč); 
od organizace WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s. v rámci charitativního 
projektu OBĚDY PRO DĚTI na ob-
dobí 1. 11. 2015 – 30. 6. 2016 v hod-
notě 14 448,- Kč; inančního daru 
v hodnotě 14 880,- Kč (určen na ná-
kup odrážedel v MŠ)

• Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu regionální rady mezi Obcí 
Kunčice pod Ondřejníkem a Regio-
nální radou regionu soudržnos-
ti Moravskoslezsko, se sídlem Na 
Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava 
– Moravská Ostrava. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí účelové do-
tace na projekt realizovaný v rám-
ci Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Moravskoslezsko 
2007 – 2013. Název projektu: Multi-
funkční hřiště u MŠ a ZŠ Karla Svo-
linského. Maximální výše dotace 
bude do 100% způsobilých výdajů. 
Skutečná výše dotace bude známá 
v I. čtvrtletí 2016.

• Smlouvu o dílo mezi Obcí Kunči-
ce pod Ondřejníkem a irmou Pro-
Faktum, Hlavní třída 87/2, 737 01 
Český Těšín. Předmětem smlou-
vy o dílo je Komplexní zpracování 
žádosti o dotaci na projekt Opra-
vy místních komunikací v Kun-
čicích pod Ondřejníkem. Celková 
cena díla činí 25 000,- Kč bez DPH 
(12 500,- Kč po zpracování žádosti, 
12 500,- Kč po doporučení projektu 
k inancování).

• Kupní smlouvu na nákup čelní-
ho nakladače BONATTI včetně 
příslušenství a montáže za cenu 
148 951,- Kč vč. DPH, společnost LU-
KROM, spol. s.r.o., Lípa 81, 763 11.

• úpravu rozpočtu č.11/2015.

Kancelář lesního hospodáře na OÚ 
RO projednala a schválila Dohodu 

o ukončení Smlouvy o nájmu neby-
tových prostor ze dne 19. 10. 2006 
mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a panem Tomášem Svobodou, IČ 
62321749. Nájem bude ukončen ke dni 
31.12.2015. Odborný lesní hospodář, 
pan Tomáš Svoboda, bude i nadále sou-
kromým vlastníkům lesů k dispozici 
na tel.č. 603 867 494.

(pokračování na str. 6)
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Jarmila Macurová 90 let
Božena Řezníčková 89 let
Jiřina Motyková 89 let
Vilém Majerek 86 let
Marie Majirková 83 let
Marie Píchová 81 let
Emil Oprštěný 80 let
Hilda Bialoňová 80 let
Jindřiška Fajčáková 75 let
Libuše Střalková 70 let

Rostislav Šigut 70 let
Josef Petr 70 let
Vladimíra Macurová 65 let
Jana Harabišová 65 let
Vratislav Gloziga 65 let
Jarmila Káňová 65 let
Olga Gruberová 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně 
zdraví, lásky a optimismu do dalších let.

V měsíci prosinci jsme se naposle-
dy rozloučili s panem Josefem Ka-
děrou, paní Jiřinou Krkoškovou 
a paní Marií Kelnarovou.

5. prosince 2015 jsme v obřad-
ní síni obecního úřadu přivítali 
nové občánky Kunčic pod Ondřejní-
kem:

Barboru Čajánkovou, Báru Chýl-
kovou a Karolínu Doležílkovou.

Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Prosíme občany, kteří si nepře-
jí, aby byla jejich životní jubilea 
v obecních novinách zveřejňována, 
aby toto PÍSEMNĚ oznámili matri-
kářce paní Taťáně Holušové, pokud 
tak již dříve neučinili. Oznámení je 
možno doručit osobně, poštou na 
adresu obecního úřadu (Kunčice 
p.O. 569)  nebo na email tatana.ho-
lusova@kuncicepo.cz .  Děkujeme

Novela zákona o občanských průkazech, cestovních 
dokladech a evidenci obyvatel - od 1.1.2016

Oznámení vlastníkům 
soukromých lesů

Jubilanti leden 2016

Vítání občánků

Rozloučení

Zveřejňování 
jubilantů

Společenská rubrika

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Foto: Stanislava Byrtusová

Pro lepší informovanost občanů byly 
Ministerstvem vnitra zpracovány letá-
ky, týkající se změn v oblasti evidence 
obyvatel (oblast zprostředkování kon-

taktu a ukládání oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením na ohla-
šovnách), občanských průkazů a ces-
tovních dokladů. Pro jejich rozsáhlost 

je nezveřejňujeme v ON, ale jsou vyvě-
šeny na obecním úřadě a ke stažení na 
webu obce v aktualitách. (www.kun-
cicepo.cz).

V roce 2016 již nebude mít úřed-
ní hodiny odborný lesní  hospodář 
Tomáš Svoboda v kanceláři na obec-
ním úřadě v Kunčicích p./O., ale bude 
dosažitelný pouze na mobilním čísle 
603 867 494.

 

ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem  

Zápis do 1. třídy 
Srdečně Vás zveme na zápis do 1. ročníku  

dne 4. února 2016 od 14:00 do 17:30 v budově školy. 
Náhradní termín dne 11. února 2016 od 14:00 do 15:00. 

Prosíme rodiče, aby vzali s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
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Co se podařilo v roce 2015, záměry obce pro rok 2016
(pokračování ze str. 1)
3. Centrum obce I. Etapa (přechod pro 

chodce u „Huťařství“) – v polovině 
roku 2015 byl realizován přechod 
pro chodce se semaforem u Huťař-
ství v hodnotě 1 803 650,24 Kč, 
z  t oho  dot ac e  z  ROP č i n i l a 
1 409 063,38 Kč. Zbylou část do i-
nancovala obec z vlastního rozpočtu.

4. Zateplení budovy obecního úřadu 
(plus úprava interiéru – 1. etapa) – 
také zhruba v polovině roku 2015 
byla ukončena stavba zateplení bu-
dovy obecního úřadu. Kromě za-
teplení obvodových stěn proběh-
la v rámci stavby výměna oken 
a některých dveří, byly zatepleny 
půdní a sklepní prostory, proběhla 
výměna okapů a nátěr dřevěného 
podbití. Zateplená budova dostala 
také nový barevný „kabát“. Celko-
vé náklady na stavbu byly ve výši 
5 450 424,75 Kč, z toho dotace z OPŽP 
byla v částce 3 787 892,74 Kč. Zby-
lá část byla hrazena z rozpočtu obce.

 Vnitřní úpravy prostor obecního 
úřadu byly inancovány z rozpočtu 
obce v částce cca 759 432,- Kč. 

5. Zahrada mateřské školy v areálu Zá-
kladní a mateřské školy Karla Svolin-
ského – koncem měsíce srpna byla 
ukončena stavba školkové zahrady 
v přírodním stylu ve inančním ná-
kladu 2 793 363,98 Kč, dotace z OPŽP 
činila 2 264 795,98 Kč. Zbylou část 
zaplatila obec z vlastního rozpočtu. 

6. Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského – stavba byla dokončena 
začátkem září 2015 v celkové hod-
notě 4 655 997,18 Kč. Tuto částku 
obec hradila z vlastního rozpočtu, 
zároveň požádala o dotaci z nevy-
čerpané částky z ROP z minulého do-
tačního období. V současné době má 
obec podepsanou smlouvu o přidě-
lení dotace ve výši až 100 % z uzna-
telných nákladů, přesná výše dotace 
bude známa v 1. čtvrtletí roku 2016. 

7. Oprava střechy (nová krytina) na ob-
chodě Hruška – byla položena nová 
krytina na střechu budovy prodej-
ny Hruška, která je v majetku obce 
v částce cca 123 819,- Kč.

8. Oprava krovu a zateplení střechy v bu-
dově hasičské zbrojnice, včetně výmě-
ny lina v 1. nadzemním podlaží – cel-
kové náklady ve výši 154 324,27 Kč. 

Obec t aké odkoupila podruž-
ný vodovod pro občany v hodnotě 
65 341,- Kč. 

Celkově dokončené invest ice 
obce v roce 2015 dosáhly hodnoty 
67 710 758,47 Kč.

V roce 2015 získala obec dotace 
(VPP, z MSK, OPŽP, ROP) v celkové výši 
19 438 074,22 Kč.

Ke konci roku obec zakoupila čelní 
nakladač k malotraktoru v hodnotě cca 
148 000,- Kč. V rozpočtu obce na rok 
2015 byla na přídavné zařízení k malo-
traktoru vyčleněna částka 150 000,- Kč. 
Čelní nakladač bude využit hlavně 
k odklizení sněhu v místech, kde si již 
běžná odklízecí technika neporadí. 

Kromě výše uvedených investic 
a běžného provozu obce uvádím někte-
ré další činnosti obce v roce 2015, např.:
• oprava místních komunikací v hod-

notě 2 355 749,- Kč, výkupy cest od 
občanů proběhly v částce 98 700,- Kč

• obnova dešťové kanalizace v částce 
363 094,- Kč

• obec absolvovala kontrolu z České 
inspekce životního prostředí na 
provoz ČOV, kontrolu z pověřené 
obce (ORP) Frýdlant n. O. na výkon 
matriční agendy a kontrolu na do-
držování lesního zákona a hospo-
daření v obecních lesích z Krajské-
ho úřadu MSK – všechny kontroly 
proběhly bez závad

• na základě podnětu dvou zastupi-
telů obce proběhla kontrola Nejvyš-
šího kontrolního úřadu (NKÚ) na 
stavbu zateplení základní školy, kte-
ré bylo ukončeno v roce 2012. Obec 
získala neoprávněně část dotace na 
původní projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci ZŠ z roku 2008 ve 
výši cca 128 000,- Kč. Tuto záležitost 
řeší v současné době inanční úřad. 

• obec uspořádala setkání dříve na-
rozených, pravidelně se konají vítá-
ní nových občánků

• obec zorganizovala nebo inančně 
podpořila Folkování pod Ondřejní-
kem, dětský den, rozsvícení vánoč-
ního stromu, uspořádala Den obce, 
obecní ples, pořádala divadelní před-
stavení pro děti i dospělé, uspořáda-
la oslavy dvaceti let folklórního sou-
boru Dolňánek, obecní úřad vydával 
měsíčně Obecní noviny a vysoutěžil 
nového vydavatele Obecních novin 
( inanční úspora) apod. 

• obec ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem Rozhledna, jejímž je členem, 
chystá přípravu stavby rozhledny na 
vrcholu Skalky, o dalším postupu Vás 
budeme brzy informovat

• o b e c  u c t i l a  p a m á t k u  o b ě t í 
1. a 2. světové války u příležitosti 
výročí osvobození obce

• obec inančně podpořila spolky v obci 
• v roce 2015 obec zaměstnala 5 ucha-

zečů o zaměstnání na veřejně pro-
spěšné práce, dále organizovala vý-

kon alternativního trestu občana, 
který byl předčasně ukončen

• po odstoupení stávajícího ředitele 
základní školy byl na základě kon-
kursního řízení jmenován k 1. 1. 
2016 nový ředitel naší ZŠ

• byl zaveden on-line přenos ze zase-
dání zastupitelstva obce

• je rozpracován nový územní plán 
obce ve fázi návrhu k projednání ZO

• na základě získání dotace obec roz-
dala 600 ks kompostérů pro maji-
tele rekreačních chat 

• obec přispěla částkou 80 000,- Kč 
na renovaci ikonostasu v historic-
kém dřevěném kostele

• na základě mimosoudního vyrov-
nání s irmou Renards s.r.o. zaplati-
la obec částku 150 000,- Kč (soudní 
spor o nezaplacení faktury za zpra-
cování žádosti o dotaci na kanaliza-
ci z roku 2007)

• obec instalovala 4 nové venkov-
ní úřední desky u OÚ v hodnotě 
44 720,- Kč

• MS kraj poskytl obci bezplatně pro 
hasiče 2 dýchací přístroje s náhrad-
ními tlak. lahvemi   

• po dohodě s majitelkou irmy BODIZ 
SPA (dříve lékárna na horním konci) 
zřídila obec v prostorách irmy turis-
tický infokoutek, kde je možné zakou-
pit pohledy obce, dřevěné turistické 
známky a některé mapové podklady

• obec zpracovává Program rozvo-
je obce do roku 2020 (nutný doku-
ment k žádostem o dotace)

• obec schválila nové dodavatele 
energií (snížení ceny za el. energii 
a plyn pro obecní objekty)

• obci se podařilo prodat nepotřeb-
nou budovu bývalého kina s přileh-
lými pozemky

• zastupitelstvo obce schválilo vybu-
dování (společně s obcí Tichá) Pro-
tipovodňového varovného systému 
v obci, včetně zhotovení digitálního 
povodňového plánu obce

• ZO schválilo inanční příspěvek 
každému úspěšnému žadateli o kot-
líkovou dotaci v částce 5 000,- Kč 
(celkem 250 000,- Kč)

• starosta obce odvolal z funkce velite-
le zásahové jednotky hasičů Ing. Voj-
těcha Kahánka na jeho vlastní žádost

• ZO schválilo jako rezervu kontoko-
rentní úvěr v částce 2 mil. Kč, ten 
však nebyl čerpán

• obec vydala stolní kalendář na rok 
2016 s folklórní tématikou, kde jsou 
uvedeny potřebné údaje pro obča-
ny (např. svozy odpadů) a některé 
kulturní a jiné aktivity v obci v prů-
běhu roku  (pokračování na str. 5)
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Co se podařilo v roce 2015, záměry obce pro rok 2016

Informace k ceně pitné vody 
a stočného – platnost od 1. 1. 2016

Vypínání 
el. proudu

(pokračování ze str. 4)
• většina dalších akcí, které se usku-

tečnily v obci v roce 2015, jsou uve-
deny ve stolním kalendáři na rok 
2015, vydaném obcí, v Ročním ka-
lendáriu akci 2015

• ZO schválilo vypořádání věcných 
břemen k prodloužení vodovodu 
Žuchov – Rozdílné v celkové výši 
45 675,- Kč

• v roce 2015 zastupitelstvo obce za-
sedalo 7x, rada obce 27x

V roce 2015 zorganizovala obec 2x 
sběr nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů, dále probíhal sběr tří-
děného odpadu, sběr elektrospotře-
bičů a sběr nepotřebného oblečení. 
Bylo sebráno:
2,5 t   pneumatiky 
   (ostatní tříděný odpad)
10,2 t   olej, tuk   
2,52 t   barva, lepidla, pryskyřice  
65,7 t     velkoobjemový odpad
629,07 t  směsný komunální odpad 
(bez hodnoty za prosinec 2015)

Ostatní hodnoty sebraného odpadu 
(např. tříděný odpad, elektroodpad, 
potravinářské oleje) budou známy 
v únoru 2016.

V roce 2015 hospodařila obec s ná-
sledujícím rozpočtem obce (po konso-
lidaci): příjmy ve výši 51 940 957,98 Kč, 
výdaje ve výši 57 464 789,14 Kč, inan-
cování 5 523 831,16 Kč, zůstatky na 
účtech obce byly k  31. 12. 2015 v cel-
kové výši 4 798 166,81 Kč. Obec splácí 
úvěry (kanalizace, zateplení ZŠ, vodo-
vod) v celkové výši 39 258 761,70 Kč. Po-

drobné informace o hospodaření obce 
v roce 2015 budou k dispozici po prove-
dené kontrole hospodaření obce a pře-
zkoumání závěrečného účtu obce kraj-
ským kontrolním orgánem, které musí 
být provedeno do konce června 2016. 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na práci pro naši 
obec v roce 2015, zvláště děkuji čle-
nům zastupitelstva obce, radě obce, 
zaměstnancům obce, členům výbo-
rů a komisí, redakční radě Obecních 
novin, také děkuji občanům, kteří se 
aktivně účastnili života obce, např. 
účastí na zasedáních zastupitelstva 
obce a také účastí na aktivitách v obci 
v průběhu roku. 

Rok 2016
Zast upitelst vo obce schváli lo 

na svém IX. zasedání dne 15. 12. 
2015 mimo jiné rozpočet obce na 
rok 2016 v následující výši: příjmy: 
33 148 200,- Kč, výdaje: 31 124 900,- Kč, 
inancování: -2 023 300,- Kč. Také 

schválilo Program rozvoje obce Kun-
čice p. O.: „Akční plán“ na rok 2016, 
který je uveden ve zkráceném výčtu 
v jiném článku Obecních novin. Schvá-
lený „Akční plán“ na rok 2016 je uve-
den v plném znění na webu obce 
v sekci Rozvoj obce (v levém menu). 
V průběhu roku 2016 mohou být tyto 
záměry průběžně aktualizovány 
a upravovány podle vývoje inanční si-
tuace obce. Některé z vyjmenovaných 
akcí budou realizovány jen v případě 
získání dotace.

Ke konci roku 2015 zastupitel-
stvo obce schválilo novou Obecně 

závaznou vyhlášku o místním po-
platku za likvidaci komunálních od-
padu, která nabude účinnosti od 
1. 1. 2016. Vyhláška zůstává bez zá-
sadních změn, pouze se ze zákona při-
dává nový odstavec (1) v Čl. 6 – Osvo-
bození a úlevy. Pro občany je důležité, 
že roční poplatek za osobu se snižuje 
z 540,- Kč na 504,- Kč na osobu a rok. 
Zastupitelstvo obce přistoupilo na 
snížení této částky z důvodu snížení 
nákladů obce za likvidaci odpadu za 
rok 2014 (vychází se vždy z kalkulace 
uzavřeného předešlého roku). V roce 
2016 bude obec pořizovat kontejnery 
na svoz biologického odpadu, vzrostou 
náklady na jeho likvidaci, také se bude 
připravovat sběrný dvůr. Jeví se tedy, 
že v příštích letech mohou náklady na 
likvidaci odpadů narůstat, což může 
vést k mírnému navýšení poplatku za 
likvidaci odpadu. Poplatek za likvida-
ci odpadu se nezvyšoval od roku 2013 
včetně.

Další aktivity obce, které proběh-
nou v roce 2016, jsou uvedeny v Roč-
ním kalendáriu akcí 2016 ve stolním 
kalendáři na rok 2016, který vydala 
obec a je na obecním úřadě k dispo-
zici zdarma každé domácnosti v obci. 

Na podzim roku 2016 proběhnou 
v obci volby do zastupitelstva kraje.

O činnosti obce v roce 2016 bude-
me během roku průběžně informovat 
v Obecních novinách.

Přeji nám všem, abychom společně 
zvládli všechny plánované i nepláno-
vané aktivity v naší obci v roce 2016 
ku prospěchu všech občanů.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Na základě výpočtových tabulek 
pro vodné, zvýšení ceny nakupova-
né vody o 6,1%, plánovaných nákladů 
na opravu vodovodní sítě a plnění po-
vinností podle změny zákona o vodo-
vodech (např. provozovatel vodovodů 
hradí u nových vodovodních přípojek 
materiál nutný pro připojení k síti), 
zvýšení nájmu za využívání vodovo-
dů a kanalizace Kunčickou s.r.o. a nut-
ností posílit fond obnovy a rezervy je 
stanovena cena za pitnou vodu pro 
rok 2016 ve výši 34,96 Kč/m3. Jedná 
se o 5,59% meziročního zvýšení, což 
představuje nárust ceny o 1,85 Kč/m3 
oproti roku 2015. 

Cena stočného je stanovena pod-
le podmínek dotace na kanalizaci pro 

rok 2016 na základě upravené inanční 
analýzy. Státní fond životního prostředí 
vyhověl žádosti obce o snížení přede-
psané ceny stočného s možností využi-
tí snížení nárustu cen nad in lací z 5 % 
na 2 %. Přehled vývoje cen stočného byl 
upraven pro následujících 10 let.

Upravená výše stočného pro rok 
2016 je 35,36 Kč/m3 bez DPH, t.j. 
40,66 Kč/m3 včetně DPH. Oproti sku-
tečnosti roku 2015 dochází ke snížení 
ceny o 9,75 %, t.j. snížení ceny stočné-
ho o 4,4 Kč/m3.

Uvedené ceny byly schváleny Val-
nou hromadou Kunčické s.r.o. dne 
30. 12. 2015.

Ing. Tomáš Hrubiš, Ing. Ivan Blažek
jednatelé společnosti Kunčická, s.r.o.

ČEZ a.s. informuje, že v souladu 
s ustanovením §25, odst. 4, písmeno 
d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 
6  Energetického zákona dojde k plá-
novaném přerušení dodávky elektři-
ny ve Vámi spravované oblasti a to dle 
následujícího harmonogramu: 

19. ledna 2016 od 08:00 do 
16:00 hod. v obcích: Čeladná, Kunči-
ce p. Ondřejníkem (lokalita Maralův 
kopec a pod Stolovou) 

22. ledna 2016 od 07:30 do 
14:30 hod., v obci Kunčice p. Ond-
řejníkem (lokalita za viaduktem za 
benzínovou pumpou)

Mapky jsou zveřejněny na úřed-
ní desce obecního úřadu a v aktua-
litách na webu obce.



6 01/2016

V souvislosti s budováním nových 
mobilních sítí LTE v České republice se 
objevují stížností občanů nebo obcí 
na rušení příjmu pozemního televiz-
ního vysílání (DVB-T). V některých lo-
kalitách došlo přechodně k úplné ztrá-
tě televizního signálu pro celé oblasti/
čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé do-
mácnosti.

Občané mají nárok na opravu 
zdarma v případě prokázání rušení 
ze strany základnové stanice (BTS) 
LTE, kterou hradí příslušný mobilní 
operátor způsobující rušení. Pod-
mínkou pro bezplatnou opravu je bez 
závadová instalace přijímacího zaříze-
ní (tj. antény, svodu a přijímače) a do-
statečná intenzita televizního signá-
lu. Mnozí diváci bohužel řeší ztrátu 
TV signálu vlastními silami a zby-
tečně platí za instalaci odrušova-

cích iltrů a práci servisním irmám 
z vlastních prostředků. 

Jednotlivé základnové stanice LTE 
pro tzv. rychlý mobilní internet se 
kontinuálně spouští již od roku 2014, 
kdy operátoři mobilních sítí zaháji-
li jejich výstavbu. Je možné, že právě 
ve vaší obci může dojít k rušení pří-
jmu pozemního televizního vysílá-
ní DVB-T (příjmu digitální televize). 

Podrobný popis, jak postupovat, 
naleznete na obecních stránkách v ak-
tualitách. Informace také na http://
start-lte.ctu.cz/, http://www.ctu.cz/ 
a http://www.radiokomunikace.cz/

Stížnost je oprávněn řešit Český 
telekomunikační úřad (ČTÚ), kon-
takt pro Severní Moravu – 595 138 
570, zichovap@ctu.cz.

Na webových stránkách obce, v sekci „úřední deska“ a na úřední desce 
u obecního úřadu, byl vyvěšen aktualizovaný seznam nemovitých věcí nedo-
statečně identi ikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o ka-
tastru nemovitostí zaslaný Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kových.

O čem jednala Rada obce

Informace Českých Radiokomunikací

Seznam nemovitých věcí nedostatečně 
identifi kovaných vlastníků

(pokračování ze str. 2)
RO v této souvislosti schválila zve-

řejnění záměru pronájmu kanceláře 
o výměře 15m2 v 1.NP budovy obecní-
ho úřadu (Kunčice p.O. 569).

Záměr pronájmu kanceláře byl 
zveřejněn v souladu s zákonem 
č. 128/2000 Sb. na úřední desce 
obecního úřadu v termínu 2.12. – 
21.12.2015. Zájem o pronájem kan-
celář projevila paní Blanka Přečková. 

RO projednala a schválila Smlouvu 
o nájmu prostor sloužících k podniká-
ní mezi Obcí Kunčice pod Ondřejní-
kem a Ing. Blankou Přečkovou, trva-
le bytem Kunčice pod Ondřejníkem, 
739 13, IČ: 44191019. Předmětem 
smlouvy je pronájem kanceláře o vý-
měře 15m2 v 1.NP budovy obecního 
úřadu, Kunčice p.O. 569. V kancelá-
ři bude provozována podnikatelská 
činnost v oblasti zpracování účetnic-
tví, daňové evidence a ekonomické 
poradenství.

Velitel JSDH
Starosta seznámil RO s žádostí Voj-

těcha Kahánka o jeho odvolání z funk-
ce velitele JSDH Kunčice pod Ondřejní-
kem z důvodu dlouhodobé nepřítom-
nosti v ČR k 31.12.2015.

RO bere na vědomí žádost o odvo-
lání Ing. Vojtěcha Kahánka z funkce 
velitele JSDH Kunčice pod Ondřejní-
kem. Podle zákona č. 133/1985 Sb. 
Zákon o požární ochraně v platném 
znění, § 68 velitele jednotky jmenuje 
a odvolává starosta obce po vyjádře-
ní HZS kraje k jeho odborné způsobi-
losti, s přihlédnutím k návrhu občan-

ského sdružení (valná hromada SDH) 
v obci. 

Různé
Starosta informoval RO o průbě-

hu výběrového řízení na pozici účet-
ní. Do výběrového řízení se přihlásily 
4 uchazečky, dvě z nich splňovaly 
podmínky výběrového řízení a byly 
pozvány na osobní pohovor. Komise 
vybrala jako vítěznou uchazečku paní 
Janu Cochlarovou. 

Starosta dále seznámil RO s výsled-
ky tří kontrol, které proběhly na těch-
to úsecích: 
1. Výkon přenesené působnosti obec-

ního úřadu na úsecích životní pro-
středí a zemědělství v oblastech 
vodní hospodářství, odpadové hos-
podářství, ochrana ovzduší, ochra-
na přírody a krajiny a ochrana zví-
řat proti týrání – vše v pořádku.

2. Výkon přenesené působnosti na 
úseku matriční agendy – vše v po-
řádku.

3. Dozor nad dodržováním lesního zá-
kona a hospodaření v lesích – vše 
v pořádku. 

Starosta seznámil RO se zněním 
stížnosti, která byla odeslána na gene-
rální ředitelství na SŽDC. Předmětem 
stížnosti je stav místních komunikací 
a mostků, včetně způsobu jejich sou-
časné úpravy, neřešení přeložky vo-
dovodu pod železničním přejezdem 
u kostelíka.

RO projednala žádost o zřízení vo-
dovodních přípojek v lokalitě pod Ma-
ralovým kopcem. Jednalo by se o vy-

budování vodovodního řádu v celkové 
délce cca 960m. RO uvedenou žádost 
neschvaluje z důvodu vysoké náklad-
nosti v poměru k malému množství 
trvale žijících obyvatel. V této lokali-
tě je velké množství rekreačních chat 
a odběr vody by tak celoročně byl vel-
mi nízký. Budou zváženy ostatní žá-
dosti o vybudování vodovodů a urče-
ny priority.

RO dále projednala a schvaluje žá-
dosti o hostování na kunčické pouti 
v roce 2016:
• Ing. Martin Hanák, Frýdek – Místek
• Jaroslav a Marie Majerovi, Sviadnov
• Marek Trtík, Sviadnov
• Jiří P leger, Opava
• P leger Oldřich, Flachsová Zdeňka, 

Sviadnov
 

Veřejné zakázky
RO schválila vypsání veřejné za-

kázky č. 8/2015 - Projekt pro chodník 
k DPS. Předmětem této VZ je zpraco-
vání projektu pro územní řízení a sta-
vební povolení včetně výkazu výměr 
a rozpočtu. 

RO schválila vypsání veřejné za-
kázky č. 9/2015 – Doplnění kanalizace 
A 30. Předmětem této VZ jsou stavební 
práce a dodávky při realizaci splaško-
vé kanalizace. 

Zápisy a usnesení z jednání rady 
obce jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě a jsou zveřejněny také na webu 
obce http://www.kuncicepo.cz/zapi-
sy-z-ro-2014-2018. 

Za radu obce připravila 
Michaela Šebelová, 

místostarostka obce
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Od 1.2.2016 do 29.4.2016 je mož-
né žádat o dotace na výměnu starých 
kotlů na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za kotel na uhlí, biomasu nebo 
kombinovaný, plynový kondenzační 
kotel nebo tepelné čerpadlo.

Podporované zařízení jsou uvede-
ná v seznamu registrovaných výrob-
ků, který je dostupný na webových 
stránkách - https://www.sfzp.cz/
sekce/815/kotlikove-dotace.

Podporu na výměnu zdroje tepla 
je možno poskytnout pouze v přípa-
dě, kdy je stávající rodinný dům vytá-
pěn převážně kotlem na pevná paliva. 
Podporu je tedy možno poskytnout 
i v případě, že je rodinný dům vytápěn 
dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná pali-
va a dále např. kotlem na zemní plyn, 
elektrokotlem aj. V takovém případě 
musí žadatel prohlásit, že stávající ko-
tel může plnit funkci hlavního zdroje 
vytápění a že je prokazatelně v provo-
zu (dokládá se formou čestného pro-
hlášení v rámci žádosti fyzické osoby).

V každém případě musí dojít k pro-
kazatelné likvidaci stávajícího kotle 
na pevná paliva.

Další podmínkou pro přidělení dota-
ce je Třída energetické náročnosti bu-
dovy alespoň „C“. V případě horší třídy 
energetické náročnosti lze o dotace žá-
dat také, ale je nutné zároveň s výměnou 
kotle realizovat další Mikro energetické 
opatření např. zateplení střechy, stro-
pu nebo podlahy, dílčí zateplení fasády, 
dílčí výměna oken, výměna vstupních 
a balkónových dveří, výměna zasklení 
starších oken za izolační dvojskla apod. 
Způsob Mikro energetického opatření 
navrhne energetický specialista.

Výše podpory se aplikuje na vyna-
ložené způsobilé výdaje. Maximální 
výše způsobilých výdajů dílčího pro-
jektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. 
Způsobilé výdaje na „mikro“ ener-
getická opatření mohou tvořit maxi-
málně 20.000 Kč (z maximálně mož-
ných 150.000 Kč).

Výše podpory:  
• 70% způsobilých výdajů dílčí-

ho projektu fyzické osoby v přípa-
dě pořízení kotle spalujícího pouze 
uhlí,

• 75% způsobilých výdajů dílčí-
ho projektu fyzické osoby v přípa-
dě pořízení kombinovaného kotle 

(uhlí + biomasa) nebo plynového 
kondenzačního kotle,

• 80% způsobilých výdajů dílčího 
projektu fyzické osoby v případě 
pořízení zdroje vytápění na obno-
vitelné zdroje energie (tepelné čer-
padlo, kotel pouze na biomasu).

Podpora bude dále navýšena o 5% 
z důvodu zařazení naší obce do priorit-
ního území Střednědobou strategií zlep-
šení kvatity ovzduší v ČR. Dalších 5% 
přispěje ze svého rozpočtu Moravsko-
slezský kraj. Obec Kunčice pod Ond-
řejníkem přispěje částkou 5.000 Kč.

Za Komisi životního prostředí 
David Fojtík

Dne 15. prosince 2015 schválilo za-
stupitelstvo Obce Kunčice pod Ond-
řejníkem na svém IX. zasedání Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o míst-
ním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů – na rok 2016.   

Plné znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015  je k dispozici na http://www.
kuncicepo.cz/obecne-zavazne-vyhlas-
ky (v levém sloupci – hlavní menu).

Místní poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na rok 2016 byl 
schválen ve výši 504,- Kč/osobu a má 
splatnost do 30. dubna 2016. 

Poštovní poukázky na úhradu to-
hoto poplatku budou postupně roze-
sílány po 15. březnu 2016, společně 
s poštovními poukázkami na úhradu 
místního poplatku ze psů na rok 2016 
(výše poplatku ze psů na rok 2016 zů-
stala nezměněna a činí 180,- Kč za jed-
noho psa).

Do 15. března 2016 můžete tyto 
poplatky hradit osobně na pokladně 
Obecního úřadu. 

Provozní doba pokladny:
PONDĚLÍ 8.00-12.00  13.00-16.00
STŘEDA 8.00-12.00  13.00-16.00 

Pokud byste požadovali zaslat: čís-
lo účtu, variabilní symbol a výši – pro 

úhradu bezhotovostním způsobem – 
napište si, prosím, na emailovou ad-
resu: ivana.reznickova@kuncicepo.cz

V roce 2005 činil poplatek 400,- Kč, 
v roce 2015 byl 540,- Kč a v roce 2016 
je to 504,- Kč

Zastupitelstvo přistoupilo ke sníže-
ní sazby poplatku za odpad z důvodu 
snížení nákladů obce na zpracování 
odpadu (díky snížení produkce směs-
ného odpadu a nárůstu množství tří-
děného odpadu). Věříme, že toto sym-
bolické snížení poplatku bude pozi-
tivní motivací pro odpovědný přístup 
občanů k této problematice.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad 
a také, že platíte poplatky včas.

Ivana Řezníčková, poplatky

Investice připravené k realiza-
ci v roce 2016 (včetně odhadova-
ných nákladů)
• vybudování tří mostků - lávek pro 

pěší (1 000 000,- Kč)
• rozšíření kanalizační sítě – stoka 

A 30 na horním konci a lokalita na 
Huťařství (2 500 000,- Kč)

• rozšíření komunikace před školou 
(300 000,- Kč)

• běžecká dráha u ZŠ a MŠ Karla 
Svolinského (600 000,00 Kč)

• revitalizace autobusové zastávky 
u nádraží, včetně veřejného WC 
(300 000,- Kč)

• pořízení nového nábytku do kance-
láří na obecním úřadě (300 000,- Kč)

Příprava projektů k realizaci 
(krátkodobý horizont)
• Centrum obce bude řešeno for-

mou architektonicko – urbanistic-
ké soutěže. Typ soutěže - ideová/ 
projektová (včetně etapizace pro 
realizaci) veřejná, dvoukolová

• Chodníky (chodník k DPS, úsek 
točna – Skalka)

• Varovný protipovodňový systém 
(společně s Obcí Tichá, již podána 
žádost o dotaci – OPŽP)  -MŠ-

Zastupitelstvo obce Kunčice p. O. 
schválilo Program rozvoje obce:  
„Akční plán“ na rok 2016

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Splatnost místního poplatku za odpad a místního 
poplatku ze psů na rok 2016
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Jsme velmi rádi, že z rozsvěcení 
Vánočního stromu se stává tradič-
ní akce, která láká stále více obča-
nů. Při posledním rozsvěcení (teď již 
v loňském roce) diváci zaplnili do po-
sledního místečka sál na Huťařství a 
i okolí před budovou bylo plné milých 
lidí, sousedů, malých i velkých. Nalé-
val se svařák (30l), vyprodal se punč, 
prskavek taky nezbylo, krásní andě-

lé rozdali všech 200 perníčků. Letos 
nám počasí přálo, ale i tak bylo prima 
se ohřát u velkých „ inských svící“, 
které pro nás zapálili a hlídali hasi-
či. Jistě v tomto roce i něco vylepšíme 
(padaly návrhy na otevření čertov-
ského stánku a na ohňostroj). Tak 
uvidíme…

A samozřejmě děkuji všem, kteří 
pomáhali (a že jich nebylo málo). 

Fotogra ie ze všech nádherných 
vystoupení (tanec z ledového králov-
ství, z pohádky Krtek a Vánoce, z be-
sídky o adventních zvycích, z vystou-
pení cimbálové muzičky i pěveckého 
sboru) jsou k zhlédnutí na webu obce 
ve fotogalerii roku 2015. 

-MŠ- 

Tradice sahající do dávné histo-
rie připadá na 6. 12., kdy byl Mikuláš 
- přítel dětí, světec, patron zajatců, 
biskup, pomocník v nouzi, mučedník 
- kdy byl umučen. V podvečer přede-
šlého dne jeho svátku chodí převle-

čení Mikuláši po celém světě a tedy 
i u nás se převlékali. A to nejdříve 
v roce 1995 na dva roky pan Miloslav 
Střálka, pak jeho žezlo na dlouhá léta 
převzal jeho syn Milan Střálka, také 
si tuto roli vyzkoušel Petr Vrlík. Jeden 

rok dokonce suplovala i Mikuláška 
a naposledy do hospůdky Koliba zaví-
tal Mikuláš Richard Švrček. Návštěva 
Mikuláše je vždy spojena s rozdává-
ním dárků (dárkování na Štědrý den 
v historii vzniklo mnohem později). 
Kdysi se děti musely pomodlit, dnes 
děti mají připravenou písničku, bás-
ničku. Ovšem někdy se přes slzičky 
nepodaří dopovědět. Většinou pro-
to, že s Mikulášem chodí čert. U nás 
to byli čerti hned dva a ti zůstanou 
v paměti dlouho. Mikuláš z „podsto-
lové“ je vždy plný vtipu a pochopení 
a ještě s balíčkem, takže děti se nako-
nec vracejí rády. Letos bylo obdaro-
vaných 26 dětí a některé si dokonce 
při své prezentaci zahrály na své hu-
dební nástroje. Je až s podivem, kolik 
lidí se do tak malé hospůdky dokáže 
vejít. Těšíme se na příští rok, kdy za-
počneme další dvacítku.

Text a foto: Zuzana Polášková

Děti z dětské cimbálové muzi-
ky Ondřejníček vystoupily v sobotu 
19.12.2015 jako koledníci, kteří při-
šli zazpívat Ježíškovi, v rámci Živého 
Betléma ve Valašském muzeu v pří-
rodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pů-

vodně se měl v tento den natáčet živý 
přenos na TV Noe, z organizačních 
důvodů nakonec vznikl záznam z ne-
dělního představení, a tedy již bez 
Ondřejníčku. Přesto se na vystoupe-
ní můžete přeci jen podívat na naší 

Kunčické TV (http://kuncicetv.macu.
cz/) - Ondřejníček zazpíval koledy na 
předvánočním koncertu školy v kos-
tele, klikněte na 42. minutu záznamu 
nebo shlédněte koncert celý 

- KN -

Kultura a spolkový život

Rozsvěcení stromu

Mikulášská nadílka „pod Stolovou“ oslavila 20 let trvání

Ondřejníček ve skanzenu

Foto: Stanislava Byrtusová
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v pátek 5. února 2016
od 19:30 v sále na HORIZONTU

(Beskydský H-RESORT)

Srdečně jsou zváni všichni,

kdo se rádi baví a tančí.

K tanci a poslechu bude hrát 

Skupina Pazůři a DJ Martin David.

Vstupné 100,-

Vstupenky bude možno 

zakoupit od 11.ledna 2016  

na obecním úřadě.

Sál bude otevřen od 19:00.

Srdečně zve kulturní komise.

OBECNÍ PLES 

obec 
Kunčice pod Ondřejníkem

 

Vás zve na 
 
 

 
   

   11. 2. 2016 / sál Huťařství / 18:30 / vstup zdarma 

  

 

Zázračné dítě internetu: Příběh 
Aarona Swartze / The Internet‘s Own Boy: The 
Story of Aaron Swartz 
 

Brian Knappenberger / USA / 2014 / 105 min. 
 
 

Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z programátora se 
postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou 
dobrý sluha, ale snadno zneužitelný pán. Internet považoval za 
demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných institucí 
redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup 
k informacím. V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahování článků 
akademického časopisu JSTOR. Kauza se před soud ale nikdy nedostala. 
Aaron si v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě zázračného 
dítěte internetu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu 
technologií a občanských práv v současném světě. 

Restaurace Huťařství

Nová videa na Kunčice TV
http://kuncicetv.macu.cz/ V prosinci byla na tomto 
televizním kanále publikována následující videa: Osla-
vy 20 let Dolňánku z 10.10. • Rozsvícení Vánoční-
ho stromu 2015 • Vánoční vystoupení sedmáků • 
Předvánoční koncert školy Tak se podívejte!

Kapela Santhippa 

hledá tvořivého klávesáka(čku).
Zn. Čím dříve, tím lépe.

Kontakt: Tronda 775 129 681

Lednové 
plesání 2016 

Připomínáme, že SRPdŠ 
společně se spolkem Tradice 

v Kunčicích pořádají lednové 
plesání, které se bude, 

tentokrát v retro stylu 80. let, 
konat v pátek 22. ledna 

v sále na Huťařství, od 20:00. 
Předprodej vstupenek 

od 5. ledna u třídních učitelů 
nebo na tel. 739 544 336.

Dne 3. 1. 2016 se uskutečnila akce 
Čtyřlístek. Letos nám počasí přálo, 
bylo sice mrazivo, ale každý měl něco 

na zahřátí. Zúčastnilo se 90 lidí, kteří 
přispěli na budování turistických tras 
pro vozíčkáře částkou 3.017 Kč. Na tra-
su se vydalo 48 účastníků a myslím, že 
si to všichni užili. Děkujeme všem, kdo 
přispěli na dobrou věc a těšíme se na 
příští ročník. Doufáme, že se k nám při-
dají další lidé, kterým nejsou lhostejní 
handicapovaní spoluobčané.

Novoroční čtyřlístek – čtyři dob-
ré skutky:
- jdi na nový rok na výlet
- pozvi někoho ze svého okolí
- poznej kus přírody
- přispěj potřebným

Z činnosti KČT Kunčice p. O.

 

Foto: Eva Hurníková

Prodám byt v Kunčicích p/O. 
v bytovkách u Huťařství 3+1 s garáží. 

Telefon 730 621 721

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK. 
Sklad Trojanovice – Bystré. 

Dříví naštípané na prostorové metry (rovnané), špalky. 
Možnost dovozu odběrateli. 

Telefon: 603 315 738

Ř Á D K O V Á   I N Z E R C E 
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A jak prožívaly adventní čas děti 
v MŠ dolní? Znáte to jistě sami, že na 
konci roku je nejvíce práce. Také děti 
z MŠ dolní měly starost, jak co nejlépe 
připravit Mikulášskou besídku k pří-
ležitosti rozsvícení Vánočního stromu 
v naší obci. Pod vedením paní učitelek si 
připravili velmi hezké vystoupení plné 
vánočních písní, koled, zvyků a tradic.

Následovalo společné „Vánoční 
tvoření s rodiči“ ve třídách. Děti ze 
třídy Kuřátek a jejich rodiče si moh-
ly vyzkoušet výrobu vánočních ozdob 
a svícnů z pravého včelího vosku, nebo 
si mohly vyrobit ozdobnou hvězdici 
do okna. Ve třídě Sluníček si děti s ro-
diči vyrobili andílky z krajkového pa-
píru nebo vaty. Atmosféru nám zpří-
jemňovaly vánoční pochoutky. Trou-
fám si říci, že si všichni domů odnesli 
nejen své vlastní vyrobené ozdůbky, 
ale i velký kus dobré vánoční nálady. 

A to jsme ještě slíbili, že budeme 
vystupovat na Vánočním koncertu 
v kostele sv. Maří Magdalény. Tak jsme 
trénovali zpívání a hru na létničky. 
Pod vedením šikovných paní učitelek 
Mgr. Pavlíny Demeterové a Mgr. Barbo-
ry Golové jde vše jako po másle. Velký 
potlesk byl odměnou dětem z MŠ za je-
jich píli a snahu.

Hurá zpátky do školky, protože nás 
ještě čeká dlouho očekávaný „Vánoč-
ní den v MŠ“. Pro ty, kteří nevědí, jde 
o velký den, kdy k nám do školky při-
jde možná i Ježíšek, a nadělí nám dár-
ky pod náš společný stromeček. To 
znamená zadělat na těsto na vánočku, 
uklidit všechny hračky a poprosit paní 
kuchařky o Štědrovečerní oběd a my 
se už jen naladíme, slavnostně oble-
čeme a očekáváme… Od rána zpíváme 
vánoční písně a koledy, máme krás-
ně vyzdobenou třídu a svátečně pro-

střenou tabuli. Povídáme si o zvycích, 
rozkrajujeme jablíčka, hledáme hvěz-
dičky… A tu najednou slyšíme zvoně-
ní zvonečku. Děti pochopily, že Ježíšek 
je tady! Nadělil i letos opravdu mno-
ho dárků, určitě vyšlo na každého ka-
maráda. Malé dárečky si děti odnášejí 
domů, ale ty opravdové je teprve bu-
dou čekat doma o Štědrém dnu, které 
si rozbalí společně s rodinou. 

Mnoho zdraví, pohody a úspěchů 
v novém roce 2016 za celý kolektiv 
MŠ dolní přeje  Markéta Macurová

V úterý 24. listopadu proběhlo 
v Obecní knihově předávání Slabi-

kářů žáčkům z 1.A. V knihovně prv-
ňáčky nejprve přivítala paní Marie 
Starnovská, která si pro ně připravi-
la poutavou besedu o knížkách. Děti 
s opravdovým zaujetím poslouchaly, 
jaké knížky si v knihovně mohou za-
půjčit. Každý si dokázal z nepřeberné-
ho množství zajímavých knih vybrat. 

Nadšené obličeje prvňáčků se však 
ještě více rozzářily, když jim paní Star-
novská slavnostně předala Slabikář. Nej-

prve si k němu přivoněli a pak už začali 
Slabikářem listovat, slabikovat i číst a 
bylo vidět, že už se těší na další písmenka. 

A my těmto začínajícím čtenářům 
přejeme, ať jim to nadšení hlavně 
dlouho vydrží!

„Ať čteš často a rád,
ať je, nejen Slabikář, 
ale každá hezká knížka,
Tvůj nejvěrnější kamarád“.

Mgr. Ivona Hrubišová

Ten dlouze očekávaný den pro naše 
prvňáčky nastal – „Dostaneme Slabi-
kář! Budeme číst z první knížky!“ Žáč-
ci 1. třídy dokončili čtení písmenek, 
slabik, slov a vět v Živé abecedě a velmi 
se těšili, až dostanou Slabikář a budou 
se učit číst pohádky, příběhy, povídky, 
básničky,… které přečtou sobě, svým 
rodičům, sourozencům, rodině, ka-
marádům. 13. 11. proběhl v naší třídě 
slavnostní Křest Slabikáře. Kmotrou 
byla p. z. Monika Skýpalová, která nám 

knížku pokřtila šampaňským a s přá-
ním, ať se dětem čte se zájmem a ra-
dostí jim slabikáře předala.  Hned poté 
jsme navštívili  Žákovskou knihovnu 
v naší škole, kde si děti mohly prohléd-
nout knížky, které, až  zvládnou čtení 
vět, si  mohou zapůjčit domů a přečíst 
si to, co je baví. Přejeme prvňáčkům, 
aby je čtení bavilo a četli s radostí 
a potěšením! 

Vždyť čtení je základ veškerého 
učení!  Mgr. Eva Halatová

V posledním předvánočním týdnu 
zaslali žáci 5. třídy do nadace PESTRÁ 
SPOLEČNOST  pejsky, které sami uši-
li v pracovní výchově z ponožek. Na-
dace PESTRÁ SPOLEČNOST se zabý-
vá výcvikem vodících a asistenčních 
psů, kteří pomáhají handicapovaným 

lidem. Prodejem ponožkových pejsků 
se na výcvik přispívá. 

Děti tedy zdokonalili své dovednos-
ti v ruční práci a přispěli nadaci. Pej-
sánci se jim moc povedli.

Mgr. P. Švrčková

Ve středu 2. listopadu proběhlo ve 
škole druhé setkání budoucích prvňáč-
ků s paní učitelkou v rámci projektu My 
se školy nebojíme. Předškoláci praco-
vali ve třídě jednu vyučovací hodinu. 
Vyslechli si příběh o Mikuláši, anděli 
a čertu, povídali si o tom, proč mají 
rádi zimu a na co se teď nejvíce těší. 
Na závěr si samostatně vyrobili miku-
lášské masky.

Mgr. E. Sladká

Advent v MŠ dolní

Předávání Slabikáře

Křest Slabikáře v I. B

Ponožkový pes

My se školy 
nebojíme

Ze života školy a školky
(Foto: Archiv školy)
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3. prosince proběhl v naší škole vá-
noční jarmark. Děti se pečlivě připra-
vovaly, aby ani tentokrát návštěvníky 
nezklamaly. Ve vánočních dílnách se 
peklo cukroví, vyráběly různé ozdo-
by a v hodinách výtvarné výchovy 
vznikala originální vánoční přáníčka. 
Bylo opravdu z čeho vybírat a mnohé 
byty jsou jistě ozdobeny dětskými vý-
robky, které bylo možné zakoupit. Ve 
školní jídelně si pak mohli návštěvníci 
odpočinout od předvánočního shonu 
a pochutnat si na kávě, čaji i dalších 
dobrotách, které pro ně připravili žáci 

II. stupně. Děkujeme maminkám, kte-
ré pomohly s organizací vánočních dí-
len a všem, kteří návštěvou a zakou-
pením výrobků podpořili snažení jed-
notlivých třídních kolektivů.

 4. prosince si děti připomenuly 
další z lidových tradic. Školou chodil 
Mikuláš s čerty a anděly. Zastavil se 
v každé třídě, aby pochválil hodné 
děti a pokáral zlobivce. Některé ne-
zbedníky chtěli čerti vzít s sebou do 
pekla, ale nakonec je vrátili, protože 
všechny děti slibovaly, že už budou 
hodné! Tak uvidíme! Mikuláš s andě-
lem ještě kontroloval děti z mateřské 
školky a čerti mezitím počítali žáčkům 
z 1. stupně počet skoků za minutu při 
také již tradičním ČERTOVSKÉM SKÁ-
KÁNÍ přes švihadlo. Někteří čerti to 
měli moc těžké, protože děti skákaly 
velmi dobře. Nejlepší byl Lukáš Macho, 
který naskákal 185 skoků za minutu. 
Ostatní děti se také nedaly zahanbit 
a celá řada jich naskákala více než 
sto přeskoků. Vítězové jednotlivých 
kategorií byli odměněni diplomem 

a sladkou i věcnou cenou. Dík patří 
paní Vašutové z Turkovy pekárny v Ti-
ché, která věnovala do soutěže pečené 
čerty. Zde jsou výsledky:

kategorie 1. třída: 1. Klepáčová 
Magdaléna (124), 2. Vykrutová Sára 
(91), 3. Skýpalová Adéla (82) 

kategorie 2 – 3. tř.: 1. Macho Lukáš 
(185), Šlechta Radan (146), Strnadlo-
vá K. (137) 

kategorie  4 – 5. tř.: Toflová  Karolí-
na (142), Stašicová Nikola (140), Zbo-
řil Adam (137)  

Mgr. P. Mynářová
 

Jak jen to těšení na Vánoce prvňáč-
kům ve škole alespoň malinko zpes-

třit? Nejhezčí možností je vyprávění 
a čtení příběhů, nemyslíte? V průběhu 
celého měsíce prosince proto probíhal 
v 1. A projekt „Rodiče čtou dětem“, je-
hož hlavním cílem bylo vzbudit zájem 
dětí o čtení a knížky. 

Přestože se rodiče předem nedo-
mluvili, sáhli každý po zcela odlišné 
dětské knížce. Děti si tak mohly po-
slechnout klasickou pohádku o Ledové 
královně nebo Perníkové chaloupce, 
ale také třeba pohádky o vílách, skřít-
cích, zvířátkách, o masožravé rostlině 

Jůlii, o pyšné noční košilce, o ropuše 
s jantarovými očima, dozvěděli se, jak 
kocour Mikeš slavil Vánoce nebo jak 
se hroch bál očkování, a také se zapo-
slouchaly do příběhu odvážné Malé 
čarodějnice. 

Děkuji všem rodičům, kteří měli 
možnost , udělali si čas a možná 
i v sobě našli odvahu přijít číst před 
malé nedočkavé, přesto vděčné, po-
sluchače. A jsem velmi ráda, že náš 
projekt podpořily také dvě babičky. 

Mgr. Ivona Hrubišová

Tímto mottem by se asi dal shrnout 
letošní, již tradiční, předvánoční kon-
cert. Všichni zúčastnění – dětský pě-
vecký sbor základní školy, obě mateřské 
školy, sedmáci i dětská cimbálová mu-
zička Ondřejníček zpívali opravdu s chu-
tí, radostí dětem vlastní a opravdovým 

nasazením. Všechna vystoupení byla 
provázána průvodním slovem s připo-
menutím dávných i současných tradic. 
Odměnou pro účinkující byl potlesk za-
plněný vděčnými posluchači. Dříve, než 
jsme se rozešli do svých domovů, jsme 
si společně zazpívali 3 nejznámější kole-

dy. Nezbývá, než ještě znovu popřát do 
nového roku všem kunčickým i vzdá-
lenějším spoluobčanům pevné zdraví, 
klid, spokojenost a rodinnou pohodu. 
Kunčičtí „koledníci“ se už nyní jistě těší 
na další tak příjemné setkání, jako bylo 
toto předvánoční.  Mgr. M. Kahánková

Žáci 8. a 9. třídy se 10. prosince zú-
častnili workshopu na SOŠ Lískovec-
ká ve Frýdku- Místku. V první části 
modelovali ze stavebnice dopravní 
prostředek budoucnosti a jeho vý-
znam a funkci obhajovali před ostat-
ními. Ve druhé části modelovali na 
počítači stavebnicový prvek, který 
následně vyrobili ze dřeva na CNC 

stroji – fréze, řízené počítačem a také 
vytiskli z plastu. Žáci, kteří se brzy 
budou rozhodovat pro další studi-
um a vybírat si své vysněné povo-
lání, jistě uvítali možnost této ná-
vštěvy, kde si prakticky vyzkoušeli, 
jaké by to bylo při studiu na tamní 
škole. 

Mgr. P. Švrčková

Udržování lidových tradic

Společné adventní čtení

Radostně budem zpívati…

Workshop - SOŠ Lískovecká Frýdek-Místek
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